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 م.س

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
وسدد م تسدد يماي كً ددراي ملددهللا  ددوم وصدد هللا هللا وسدد م ن ددهللا مح مددا محمددهلل ون ددهللا  لدد  وصددحب   ،الحمددهلل ر رب اللددالم ن

 .الهلل ن
 .والمستمل ن أجمل ن يا رب اللالم ن حاضرين لال هم اغفر لش خما و 

 : -رحم  هللا تلالهللا-قال المؤلف 
 باب ما جاء في أكل الضب:

 :قدال أمد  يسدار حدن سد يمان ندن صلصدل  أحدي حن الرحمن نحهلل حن هللا نحهلل حن الرحمن نحهلل نن كمال حهللًمي
 حدن هللا نحدهلل وملد  ،حدي  ف ها ضباب فإذا ،الحارث حمت ميموم  ح ت -ص هللا هللا ن ي  وس م- هللا رسول هللخل

 هللا للحهلل فقال ،الحارث حمت هزي   أختي لي أههللت  :فقالت ؟((هذا لكم أ ن من)) :فقال ،الول هلل حن وخالهلل نباس
 ((حاضرة هللا من تحضرمي ممي)) :فقال ؟هللا رسول يا أمت تأكل أوال :فقاال ((كال)) :الول هلل حن وخالهلل نباس حن

 ؟((هددذا لكددم أ ددن مددن)) :قددال شددرب ف مددا ((ملددم)) :فقددال ؟نمددهللما لددحن مددن هللا رسددول يددا أمسددقيك :ميمومدد  قالددت
 كمدددت التدددي جاريتدددك أرأ تدددك)) :-صددد هللا هللا ن يددد  وسددد م- هللا ولرسددد فقدددال ،هزي ددد  أختدددي لدددي أههللتددد  :فقالدددت

 .((لك خ ر فإم  ن  ها ترنهللا رحمك حها وص ي ،أختك أنط ها نتقها في استأمرت مي
 الول دهلل حدن خالدهلل ندن نبداس حن هللا نحهلل نن حم ف حن سهل حن أمام  أحي نن شهاب احن نن مالك وحهللًمي

 ،-صد هللا هللا ن يد  وسد م- المحي زوج ميموم  ح ت - ن ي  وس مص هللا هللا- هللا رسول مع هللخل أم  المغ رة حن
 ح دت فدي الالتدي المسدوة بلد  فقدال ح دهلل  -ص هللا هللا ن يد  وسد م- هللا رسول ملي  فأهوى  ،محموذ بضب فأتي

 فرفدع ،هللا رسول يا ضب هو :فق ل ،مم  يأكل أن  ريهلل بما -ص هللا هللا ن ي  وس م- هللا رسول أخحروا :ميموم 
 :خالددهلل قددال ((أنافدد  فأجددهللمي قددومي بددأر  يكددن لددم ولكمدد  ،ال)) :فقددال ؟هللا رسددول يددا هددو أحددرام : ددتفق  ددهلل 

 . مظر -ص هللا هللا ن ي  وس م- هللا ورسول فأك ت  فاجتررت 
 -صد هللا هللا ن يد  وسد م- هللا رسدول مداهللى رجدالي  أن نمر حن هللا نحهلل نن هلل مار حن هللا نحهلل نن مالك وحهللًمي
 .((بمحرم  وال ،بآك   لست)) :-ص هللا هللا ن ي  وس م- هللا رسول فقال ؟الضب في ترى  ما هللا رسول يا :فقال

أمحا نا محمد وعلى آله وأصححابه أجمعحين، نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد: 



 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 باب ما جاء في أكل الضب:

عليححه الصححالة -ه مححن الجححواا كمححا  ححو قححول عامححة أ ححل العلححم، وحرمححه بعضححيم بنححاء  علححى أن النبححي يعنححي فححي حكمحح
حيححأ أكححل بحضححرته يححدل علححى  -عليححه الصححالة والسححالم-اسححتقهره ولححم يأكلححه، ولكححن الححدليل بححا قرار منححه  -والسححالم

 جواا أكله، و ها قول الجميور.
 أمد  يسدار حدن س يمان نن صلصل  أحي حن الرحمن نحهلل حن هللا نحهلل حن الرحمن نحهلل نن مالك حهللًمي"يقول: 
يحكححي قصححة لححم  ،سححيلمان بححن يسححار مححن فقيححاء التححابعين السححبعة "-صدد هللا هللا ن يدد  وسدد م- هللا رسددول هللخددل: قددال

ممحا  حو مخحر   ،إال أنه لحه محا يشحيد لحه محن الححديأ ا تحي ،يشيد ا، فالقصة مرسلة، والمرسل من قسم الضعيف
 ، والمرسل يرتقي بالشوا د كما  و مقرر عند أ ل العلم.في الصحيحين وغير ما

 ف هدا ضدباب فدإذا" أم المحؤمنين "الحدارث حمدت ميمومد  ح دت -ص هللا هللا ن ي  وسد م- م  هللخل رسول هللام"يقول: 
وقحد  ،وأ حل العنايحة بالضحباب ال شحك أن البحيه عنحد م لحه ميحاة يسحتلهونه "ف هدا حدي "ضباب جمع ضب  "حي 

 نباس حن هللا نحهلل ومل ضباب ف ها حي ، "ياعمون أنيا منشطة، على كل حال  ها الواقحف يستعمل في أمور 
-النبحي  "؟((هدذا لكدم أ ن من)) :، ورضي عنيحا-عليه الصالة والسالم- مخاطباي لزوجت  فقال ،الول هلل حن وخالهلل

ا ال يححل لحه محن صحدقة ون ممحيسأل، إها وجد فحي بيتحه طعامحا  سحأل محن أيحن لكحمك لح ال يكح -عليه الصالة والسالم
 "((كدال)) :الول دهلل حدن وخالهلل نباس حن هللا للحهلل فقال" أ دته "الحارث حمت هزي   أختي لي أههللت  :فقالت" وشبييا

 ممي)) :فقحال "؟هللا رسول يا أمت تأكل أوال :فقاال" -عليه الصالة والسالم-لماهاك ألنه مباح، طيب لماها ال يأكل 
تححؤ ر علححى الحضححور أو علححى المجححال   : إها كححان فيححه را حححة متميححاة،ا إنمححا يقححالو ححه ((حاضددرة هللا مددن تحضددرمي

ويقصححد بححهلك  ))تحضححرني مححن هللا حاضححرة   :يقححال م ححل  ححها الكححالم، لكححن إها كححان ال يتميححا برا حححة فكيححف يقححال
لححه افححرة ر، المال كححةك فالححهين اعتححادوا أكححل الضححباب  ححل يميححاون را حتححه مححن غيححرهك السححمك لححه را حححة متميححاة، لححه افحح

 واضحة، لكن  ل الضب له را حة متمياةك 
 طالب:......

 البيه له را حةك
 طالب:......
 إيه معروف.
 طالب:......

وعلى كل حال إها ما ظير لنا التعليل فعلينا التسليم، لكحن  حهه أمحور محسوسحة إها  ،التعليل فيه اخم، يتجه حين ه  
إنما كر ه ألنه يناجي من ال ننحاجي، ويحضحره كمحا جحاء فحي ححديأ عرفنا أنه  ))تحضرني من هللا حاضرة  قال: 

ال حوم والبصححل وغير محا مححن هواا الححروا ة الكرييحة، وجححاء التعليححل أيضحا  بأنححه لححم يكحن بححأره قومححه، يعنحي لححم يكححن 
ن ويشحربون أشحياء  حي مسحتقهرة عنحد بلحدا ،معيودا  عنده، وال أخه عليه، لهلك تجد في بعه البلدان يحأكلون أشحياء

وجححدا الححنف  تتقححاا  ،أخححر ، والعكحح ، يعنححي لححو قححدم طعححام مححن أطعمححة البلححدان األخححر  فححي  ححها البلححد أو العكحح 
ن كان مباحا  ال إشكال فيه.  منه؛ ألنه لم يعتد عليه، وا 



وشحربه  ،يعنحي لحي  بمسحتقهر وال مسحتنكر ،اللحبن معحروف "؟نمدهللما لدحن مدن هللا رسدول يا أمسقيك :ميموم  قالت"
أو  ))يحضححرني مححن هللا حاضححرة  مححا قححال م ححل الضححباب  "((ملددم)) :فقددال" ويشححربه -يححه الصححالة والسححالمعل-النبححي 

 و و من أطيب األغهية. ،-عليه الصالة والسالم-على كل حال اللبن شربه النبي  ))لم يكن بأره قومي  
 قبحل إرادة األكححل، إرادةوقححع  ))محن أيححن لكحم  حهاك  السحؤال عححن الضحب  "؟((هددذا لكدم أ ددن مددن)) :قدال شددرب ف مدا"

لمحاها قحدم السحؤال فحي مسحألة الضحباب،  ))محن أيحن لكحم  حهاك  شحرب  حم قحال: أكل، وبالنسبة للحبن : ما نقول نقول،
 ولم يقدمه في اللبنك نعمك

 طالب:...... 
وبالنسححبة للحححم قححد يكححون مححن أطعمححة تخححت   لمححاء، نعححم يتيححاداه النححا  بسححيولة، ححو فححي اللححبن الغالححب  ححو م ححل ا

المحاء فيتسحامة فحي أمحره، تشحرب اللحبن لكحن األكحل ال بالمساكين فتلحق بالصدقة، بخالف اللبن، اللبن حكمه حكحم 
بخحالف  -عليحه الصحالة والسحالم-بد من السحؤال عحن مصحدره، واللحبن م لمحا تفضحل األا ك يحرا  محا يوجحد فحي بيوتحه 

قالوا:  ها لحم تصدق به على بريرة، يعني   هاك   من أين لكم))اللحم، لما وجد اللحم في البرمة على النار قال: 
 .ولنا  دية   ،)) و علييا صدقةما تصدق به على أ ل بيته من نسا ه، ال، تصدق به على الخادمة، فقال: 

وأ حدا اللحبن تسحتحق مكاف حة،  ، ايلحة التحي أ حدا الضحباب "هزي د  أختي لي أههللت  :قالت ))من أ ن لكم هذا؟(("
 جاريتدك أرأ تدك)) :-عليحه الصحالة والسحالم-النبي  فقال أ عند ا جارية أرادا أن تتصدق بيا،ميمونة بنا الحار 

 ،يعني مكاف ة ليا، أخا بيهه الم ابة تيدي ((أختك أنط ها ،نتقها في)) يعني أمرتيني ((استأمرت مي كمت التي
وال شححك أن مححن أعظححم مححا  ((رحمددك حهددا وصدد ي)) ،))مححن صححنع إلححيكم معروفححا  فكححاف وه  تسححتحق أيضححا  أن تكافححأ 
 ويش معنى ترعى عليياك ))وص ي حها رحمك ترنهللا ن  ها((يوصل به الرحم اليدية، 

 طالب: تستخهللمها.
ومحن أعتحق عبحدا   ،يعنحي العتحق شحأنه عظحيم فحي الشحر  ((لدك خ در))فإمد  ترعى علييحا يعنحي شح ونيا نعم تخدميا، 

ا، يعني تيدييا ألختيا، مما يحدل علحى عظحم شحأن الصحلة، كان فكاكه من النار، فأمر ا أن تتصدق بيا على أختي
صلة الرحم، وأن ليا شأن في الدين، قد يفحوق العتحق، فهنحه خيحر لحك،  حها الححديأ م لمحا هكرنحا محن روايحة سحليمان 

 بن يسار يحكي قصة لم يشيد ا فيي مرسلة، وعرفنا أن المرسل ينجبر بما بعده.
 حدن خالدهلل ندن نبداس حدن هللا نحدهلل ندن حم ف حن سهل حن أمام  يأح نن شهاب احن نن مالك وحهللًمي"قال: 
يعني الحديأ مرة يرو  من حديأ خالد بحن الوليحد، ومحرة يحرو  محن ححديأ  الوليد بن خالد عن "المغ رة حن الول هلل

- هللا رسددول مددعأمدد  هللخددل " حضححر القصححة، وكحل منيمححا يححروي الخبحرابحن عبححا  لحضحور ما القصححة، كححل منيمحا 
والقصحة السحابقة أنيمحا دخحال  ،-عليحه الصحالة والسحالم-و حها كأنحه دخحل منفحرد محع النبحي  "-وسد م ص هللا هللا ن ي 

ها أراد أن يتححدأ شحخ  عحن ا خحر ميمونة بيا -صلى هللا عليه وسلم- مع النبي ، وال محانع أن يحدخال معحا ، وا 
لكححالم صحححية، والجمححع وقححال: إنححه دخححل، فكالمححه صحححية، ولححو رو  خالححد بححن الوليححد عححن ابححن عبححا  أنححه دخححل ا

 .هوالتفريق في م ل  هه األمور ال إشكال في
 بضب فأتي ،-ص هللا هللا ن ي  وس م- المحي زوج ح ت ميموم  -ص هللا هللا ن ي  وس م- أم  هللخل مع رسول هللا"

 مليدد  فددأهوى " ، يعنححي مشححوي يقححال: محنححوه وحنيححه، فعيححل بمعنححى مفعححول بالحجححارة المحمححاة،يعنححي مشححوي  "محمددوذ



محد يحده ليأكحل،  حل لححم الضحب يلتحب   -عليحه الصحالة والسحالم-النبحي  "ح هلل  -ص هللا هللا ن ي  وس م- هللا رسول
 بغيرهك نعمك
 طالب:......

 بل  فقال" بيده -عليه الصالة والسالم-، ولهلك أ و  النبي صغيرة وشوي الظا ر أنه يلتب  إها قطع إلى قطع
 هدو :فق دل ،ممد  يأكدل أن  ريدهلل بمدا -ص هللا هللا ن ي  وسد م- هللا رسول أخحروا :ميموم  ح ت في الالتي المسوة
ألنحه يكحره  حها النحو  محن اللححم، وال يحدل علحى تحريمحه، ك يحر محن النحا  يجحد نفسحه  " هلل  فرفع ،هللا رسول يا ضب

عحن أكحل ال حوم  -عليه الصحالة والسحالم-تعاف لحم البقر، ومع هلك ال يجوا أن يحرمه على النا ، ونيى النبي 
))ممدي ال أحدرام هدو يدا رسدول هللا؟ قدال: "هلحك قيحل:  ومحع وما  أو بصال  فحال يقحربن مسحاجدنا،بصل، ومن أكل  وال

فححال يلححام مححن كححون الشححيء ال يؤكححل أنححه حححرام، فقححد يمنححع مححن أكححل الشححيء لظححرف يخححت  بححه  "أحددرم مددا أحددل هللا((
أكحل تمحر، قلحا: ال يحا إها أراد أن ي ، ال  أو يعمه ويشحمل غيحره، يعنحي بهمكانحك أن تنيحى أبحاك المحريه مح ،ا نسان

وأنحا تأكحل،  حل يعنحي  حها أنحه ححالل لحك وححرام علحى أبيحكك ال يعنحي أنحه ححرام، لكحن وجحود المضحرة  أبي ال تأكحل
  .المترتبة على أكله ينيى عنه

ححرام  محا يحا يعنحي م لمحا قحال عحن ال حوم والبصحل، قيحل: أ "((ال)) :فقدال ؟هللا رسدول يا هو أحرام :فق تفرفع  هلل  "
َباِت{فمن جية أنه حالل داخل في  ما أحل هللا  ))ال، أنا ال أحرم رسول هللاك قال:    سورة 751)] }َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ ِ 

ُم }وبيها استدل ابن حام علحى تححريم أكحل ال حوم والبصحل،  ،وجاء تسمية  اتين الشجرتين الخبي تين [األعراف َوُيَحدرِ 
ِهُم المَخَبآ محححع أن الخبيحححأ يطلحححق ويحححراد بحححه المححححرم، ويطلحححق ويحححراد بحححه األدنحححى محححن  [  سحححورة األعحححراف751)] {ِئدددثَ َنَ ددد م

ُ  ُتمِفُقوَن{ الطعام، يعني الهي يوجد أطيب منه،  لدم ولكمد  ))ال،فقال: " [  سورة البقرة761)] }َواَل َتَيمَُّموام المَخِح َث ِممم
التحريم، حتى وال على الور  في م ل  ها، لكحن كونحه لحم يكحن  هه العلة يعني ال تقو  على  "((قومي بأر  يكن

فقحد يكحون غيحر مال حم ليحها الجسحد محن جيحة، وقحد يكحون أيضحا  ممحا  ،ولحم يحبن الجسحد عليحه ،بأره قومه فلم يعتحده
يعنحي ال تجحرؤ علحى األكحل منحه حتحى يعتحاده  ،تعافه النف ؛ ألنه شيء طارئ علييا، كالطعام الهي تحراه ألول محرة

بمجرد مرآك ليا تتقاا منيا، يعنحي ولحو كانحا مركباتيحا  ،-جل وعال-صر، وبعه األطعمة و ي من نعم هللا الب
ال محا تشحربك أو عنحدك المحرق  أنا تأكليا إها ركبا بطريقة أخر ، يعني لو طبخ لك م ال  مرق مع لبن تشحرب وا 

يقححدم مكححن أن البلححدان يعنححي مححا يوصححبيا عليححه لححبن، أك ححر النححا  مححا يشححرب م ححل  ححها، و نححاك مركبححاا فححي بعححه 
وأكححالا  ،علييححا ك يححر مححن النححا ، فيححو مححن  ححهه الحي يححة أن ا نسححان مححا اعتححاد علححى  ححها، فمحح ال  أكححالا مصححرية

والعكححح ، لحححو تقحححدم بعحححه األكحححالا الشحححعبية لحححبعه الجيحححاا محححا  أكحححالا  نديحححة، يعنحححي ال تسحححو  عنحححدناو  ،يمنيحححة
 نسان ال يأكل، لكن ال يجعله يحرم، ال يجوا له أن يحرم بيحهه استساغيا، على كل حال م ل  ها يعني يجعل ا

يعني نفسيا   "((أناف  فأجهللمي ولكم  لم يكن بأر  قومي ،))الأحرام هو يا رسول هللا؟ قال: "العلل، ولهلك قال: 
ها كان ا نسان يعاف طعاما  من األطعمة ن ا نسحان فلي  ألحد أن يلامه كا نحا  محن كحان، يعنحي إها كحا ،أعافه، وا 

 كال يستسيغ اللبن،  ل ألبيه أن يجبره على شرب اللبنك ما يجوا له يجبره، الطاعة بالمعروف، نعم
 طالب: ما استهللل ن ي  حرائحت ....



يعنححي افتححره أنححك محح ال  مححا تجححده فححي أره  القصححة األولححى كححهلك، قححد تكححون  نححاك علححل مركبححة تجتمححع،فححي لكححن 
ال ما تأ ولسحا بحاجحة إليحه، تتعلحل بم حل  ،كلك قد تأكل، لكن ما تجده في أره قومحكقومك، لكنك جا ع، تأكل وا 

 هه العلل؛ ألن م ل  هه العلل التي  ي مجرد يعنحي تحرجية لمحاا  معحين، يعنحي لحي  تقحو  علحى تححريم وال علحى 
ها كانححا العلححل مبيحححة أو محرمححة و  ،إليححه علححة أخححر  محح ال ، تركبححا العلححل ضححافأن إهاكرا ححة،  ا منصححو  علييححوا 

جحححاء المركحححب منيحححا بحححالحكم، فمححح ال  لحححو أن شخصحححا  أكحححل  ومحححا ، وصحححلى محححع جماعحححة فحححي غيحححر فالمركبحححة ال تسحححتقل 
مسجده، أو أكل  وما  ودخل مسجد ما فيه جماعة، وصلى بمفرده، فال يقربن مسجدنا، فال يؤهنا، فالمال كة تتأه  

وجحححدا الرا ححححة وفحححي أححححد، لكحححن فحححي خحححار   ممحححا يتحححأه  منحححه بنحححو آدم، فحححهها وجحححدا  حححهه الرا ححححة وال فحححي أححححد، أو
 دوران الحكم عليه.المسجد؛ ألن العلة مركبة من شقين، فالعلة المركبة أحد جا ييا ال يستقل ب

 طالب:......
 ويش المانعك ،إال إها صرا تعافه ال تأكله

 طالب:......
محا  حي فحي  حها البحاب، ، المجاملحة وهللا يا أخي ما له داعحيتقول: نف   ها الموجود، يعني إها كنا نفسك تعافه 

 كنعم
 طالب:......

ال يت ححاءب يخمححر وجيححه وال عليححه    ال عححدو  وال طيححرة)) .....مححا  ححو لكححن يحتححان ا نسححان إها أراد أن يعطحح  وا 
 شيء.

 طالب:......
قحة بنا الححارأ،  حي خالتحه محن المححارم، يمكحن محن محارمحه، العالإيه معروف ميمونة خالة ابن عبا ، ميمونة 

، فحيمكن الموجحود محن النسحوة بيحهه بحا  وخالحد أيضحا  األسرية بينيم يعني  ناك عالقة خاصة، ميمونة خالحة ابحن ع
 الم ابة.

 طالب:......
 المال كة تتأه  مما يتأه  به بنو آدم، من الرا حة التي يتأه  بيا بنو آدم.

 طالب:......
 ويش  وك 

 طالب:......
ك يعنححي محن المال كحة يحضحر، وم لمحا تفضحل بالنسحبة للبحيه فيححه هللا حاضحرة  ))إنحي تحضحرني محن  حهه اللحي تحو 

 .-إن شاء هللا- افر، يعني له را حة غير مقبولة، ما فييا إشكال
مححن عحادة مححن يتصححف  "فأك تدد  فاجتررتدد  :خالددهلل قددال ((أنافدد  فأجددهللمي ))ال، ولكمدد  لددم يكددن بددأر  قددوميفقحال: "

 حاا، ويحش  ،وسأل حرام  و أو حاللك قال: حالل ،اتصف بالشجاعة دام بالشجاعة تجده ال يياب أي شيء ما
 ..فييا جرأة. كالمانع

 طالب:......



ال النبحي   -عليحه الصحالة والسحالم-أقول: الشحخ  المتصحف بالشحجاعة والجحرأة تجحد ا فحي كحل مناسحبة حاضحرة، وا 
رب هه الشجاعة باعتبحار أنحه ضح  -عليه الصالة والسالم-لكن النبي  ،-عليه الصالة والسالم-من أشجع النا  

بينمحا خالحد بحن  ، الجحود،الكحرم ،ما تبحين م حل  حهه الشحجاعة، بقحدر محا يبحين الحلحم بنصيب وافر في جميع الصفاا
كحرم إها هكحر خالحد مح ال ، محا الوليد  هه الصفة متمياة عنده، فتجده ما يحهكر إال وتحهكر الشحجاعة، لكحن قحد ينسحى ال

 نا  في  ها الباب.ألنه ما  و من أميا ال يهكر
علححى كححل حححال مححن تميححا بصححفة معينححة تجححد عنححده جححرأة، تجححده جححريء فححي  ححها المجححال، جححريء فححي المجححال ال ححاني 

 ." مظر -ص هللا هللا ن ي  وس م-فأك ت  ورسول هللا " ، تجده في جميع أحواله عنده جرأةو الأ
صد هللا هللا ن يد  - هللا رسدول ماهللى رجالي  نأ نمر حن هللا نحهلل نن هلل مار حن هللا نحهلل نن مالك وحهللًمي" م قحال: 
 وال ،بآك د  لسدت)) :-صد هللا هللا ن يد  وسد م- هللا رسدول فقدال ؟الضدب فدي تدرى  ما هللا رسول يا :فقال -وس م

قحد ال تأكلحه؛ ألن كيفيحة ا عحداد طعامك الهي تعتاده وتأكله باستمرار في بيتك لو طبخ في بيحا  حاني  "((بمحرم 
تأكلحه، يقحدم لحك فحي  ،ن إلى آخحر، يعنحي لحو قحدم لحك را محع لححم فحي بيتحك قحدرا عليحهوالتحضير تختلف من مكا

بطريقحة أخحر  يمكحن تجحد نفسحك تعافحه، فم حل بيا آخر تجده أفضل من صنيع أ ل بيتك تأكله، لكحن قحد يقحدم لحك 
ي حتحى وال والعك ، فم حل  حها ال يكفح افه نفسك قد يجد نا  يكون عنده مفضل ها ال يعني أنه محرم، والهي تع

 في الكرا ة، وبعضيم أطلق الكرا ة لكن ال وجه له، نعم.
 :الكالب أمر في جاء ما باب

 أزهلل مدن رجدل وهدو ،زه ر أحي حن سفيان سمع أم  أخحر   زيهلل حن السائب أن خصيف  حن  زيهلل نن مالك حهللًمي
: فقددال ،المسددجهلل بدداب نمددهلل ملدد  ماسدداي  يحددهللث وهددو ،-صدد هللا هللا ن يدد  وسدد م- هللا رسددول أصددحاب مددن شددموءة
 مدن مقد  ضدرناي  وال زرنداي  نمد  يغمدي ال ك بداي  اقتمدهللا مدن)) :يقدول -صد هللا هللا ن يد  وسد م- هللا رسول سملت
 هددذا ورب مي :فقددال ؟-صدد هللا هللا ن يدد  وسدد م- هللا رسددول مددن هددذا سددملت أمددت :قددال ((ق ددرا   ددوم كددل نم دد 

 .المسجهلل
 مال ك بداي  اقتمدهللا من)) :قال -ص هللا هللا ن ي  وس م- هللا رسول أن نمر حن هللا نحهلل نن مافع نن مالك وحهللًمي

 .((ق راطان  وم كل نم   من مق  ماشي  ك ب أو ،ضارياي  ك باي 
 .الكالب بقتل أمر -ص هللا هللا ن ي  وس م- هللا رسول أن نمر حن هللا نحهلل نن مافع نن مالك وحهللًمي

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :الكالب أمر في جاء ما باب
ني في شأنيا وما يتعلق بيا من أحكام، وتقدم محا جحاء فحي غسحل ا نحاء الحهي ولحغ فيحه الكلحب، وأكحل محا يصحيده يع

 الكلب.
 أحدي حدن سدفيان سدمع أم  أخحر   زيهلل حن السائب أن خصيف  حن  زيهلل نن مالك حهللًمي": -رحمه هللا-و نا قال 

 بداب نمدهلل ماسداي  يحدهللث وهدو ،- يد  وسد مصد هللا هللا ن- هللا رسدول أصدحاب مدن شدموءة أزهلل من رجل وهو زه ر
 نعمك  كالضمير  و يعود على "ناسا   يحدأ و و" -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب من "المسجهلل

 طالب:......



 ن أبي ا ير األسدي.سفيان ب
 اقتمددهللا مددن)) :يقددول -صدد هللا هللا ن يدد  وسدد م- هللا رسددول سددملت: فقددال يحددهللث ماسدداي ملدد  نمددهلل بدداب المسددجهلل،"
ويتحلحى بحه، ال شحك أنيحا عحادة وافحدة  ،يعني من اتخهه للقنية، إما للاينة مع األسف أنه يوجد من يتاين بحه "((باي ك 

من عوا د الكفار، ويتشبه بيم بعه المسلمين، تجد الكالب في بيوتيم تغدو وتروح، وتلغ في األواني، وتشحاركيم 
وبعححه النسححاء كمححا هكححر عححن بعححه المجتمعححاا ومححع هلححك بعححه األقطححار  ححي عنححد م م ححل األوالد،  ،األطعمححة

 ، مسخ، نسأل هللا العافية.-نسأل هللا السالمة والعافية-الكافرة يستغنين بيم عن الرجال 
  دوم كدل نم   من مق  ضرناي  وال زرناي ))" وال يحفظ له ،يعني ال يفيده "((نم  يغمي ال ))من اقتمهللا ك باي "يقول: 
قحال  ))أو ار    :ححديأ أبحي  ريحرة ،  ماشحية كلحب أوصحيد  كلحب إال كلبحا   تنحىاق محن)) :والحديأ ا خحر "((ق را 

ويقول: إن ابن عمر يقدح بأبي  ابن عمر: وكان أبو  ريرة صاحب ار ، يستغل م ل  هه الكلمة بعه المفتونين
بصحححية،   ريحرة؛ ألنححه ااد  حهه الكلمححة أنححه صحاحب ار ، فيحتححا   ححهه الكلمحة، ااد ححا محن كيسححه، و ححها الكحالم لححي 

عليححه الصححالة -يعنححي األ مححة كليححم يجعلححون ابححن عمححر ي ححق بححأبي  ريححرة أك ححر، وأنححه حفححظ  ححهه الكلمححة مححن النبححي 
لماهاك ألنه يحتاجيا، صحاحب ار ، والحهي يحتحا  الشحيء يحفظحه أك حر محن  ،وا تم بيا أك ر من غير ا ،-والسالم
 غيره.

أو عحن محره السحكري، وهكحر لكحل واححد  ،الحدم مح ال   لو أن طبيبا  ألقى محاضرة على ف حام محن النحا  عحن ضحغ 
العشرين، في  ها المره، و ها  ،العاشرإلى ال اني، ال الأ، الرابع، الخام ، و ها  ،منيما عشرين عال ، األول

ك يمكححن مححا يعححد وال يمكححن يعححدد نوعالجاتححه، المححره ومححره  الححأ، تجححد مححريه الضححغ  ينتبححه لمححره السححكري 
منيمحا، سحليم  سرد ن سرد، لماهاك ألنيحا تيمحه، لكحن  الحأ ال ييحتم بيحها وال  حها؛ ألنحه بحريءرين بيواحد، لكن العش

  الأ وييمه حفظه.ييتم ليهه األمور، لكن لو تعره لمره ما ما في ضغ  وال سكري، ومع هلك 
عليححه -أبححو  ريححرة صححاحب ار ، إيححش يعنححي صححاحب ار ك أنححه يحتححا   ححهه اللفظححة فحفظيححا وضححبطيا عححن النبححي 

محن يريحد الطعحن فحي الحدين؛ ألن الطعحن فحي أبحي  ريححرة  -نسحأل هللا السحالمة والعافيحة-، وبعحه -لصحالة والسحالما
أول محن طعحن فحي أبحي  ريحرة ابحن عمحر، صحاحب ار ، ااد  حهه الكلمحة  طعن في الدين، يقحول: شحوف ابحن عمحر،

ريرة طعن في الدين بالكلية، يعنحي على شان صاحب ار ، يبي يبرر لنفسه، نسأل هللا العافية، والطعن في أبي  
وألغينححا مححا يححرو  مححن طريقححه معنححاه أنححا شححللنا الححدين شححلل، ولححهلك تجححد تركيححا  ،ا إها طعنححا فححي أبححي  ريححرةنححال شححك أن

، في أحد سمع أنه طعن ..وأهناب المستشرقين تركيا م على أبي  ريرة، ما في أحد ،أعداء الدين من المستشرقين
لماهاك ألنيم إها طعنوا فحي أبحي  ريحرة  كليش ،مال اللي ما يروي إال حديأ واحدك ما يطعنون فيهفي أبيه بن ح

بن حمال، أو خمسة آالف محن م حل أبحيه بحن  هألف من م ل أبيلكن يحتاجون إلى ارتاحوا من نصف الدين، 
 يطعنون في النصف ال اني.حمال على شان 

))مقد  "و حها بالنسحبة للحيحوان يقحال لحه: ضحر ،  ، دي بالنسحبة للمحرأةالالضر   و ما يقابل  "))وال ضرناي مق (("
ويكسحب الحسحناا،  حم بعحد هلحك يحنق  كحل يحوم محن  ،يحر  على األعمحال الصحالحة "من نم   كل  وم ق را ((

 ححل  ححو بمنالححة القيححران الححهي وعححد بححه مححن  ،عملححه قيححران، وأ ححل العلححم يختلفححون فححي القيححران المححهكور فححي  ححها البححاب
م حل  حها راح بيحوم،  حها إن كحان  ،الهي جاء تقديره بالجبل العظحيم كعلى الجنااة أو دفن الجنااة دفن الميا صلى



ن قيححران الجنححااة قيححران فضححل، فضححل هللا واسححع، و ححها قيححران عقوبححة وهم، فيححي لكححن جمححع مححن أ ححل العلححم يقولححون: إ
فيمحا يتعلحق بالصحالة علحى الميحا ودفنحه،  أضيق من الباب السابق، وعلى كل ححال اللفحظ لفحظ شحرعي جحاء تفسحيره

 وكل  ها من باب التحهير الشديد في اقتناء الكالب. ،و نا لم يأا  
محع القسحم أكحد،  "المسدجهلل هدذا ورب مي :فقدال ؟-صد هللا هللا ن يد  وسد م- هللا رسدول مدن هدذا سملت أمت :قال"

 يحلف علييا. والصحابة كليم عدول ال يحتا  إلى أن يحلف، لكن المسا ل الميمة كيهه
نحي حفحظ األمحوال الطا لحة يع كوالار  يقا  علييا ما  و أعظم منيحا ل يقا  على ما ن  عليه الماشية والصيد 

أولى من الار ك الكالب البوليسية التي تكتشف الطوام مما ييدم المجتمعاا  ل تقا  على األمحور ليسا أ، م ال  
الهي  ،منيم من يقول: إن قياسيا علييا من باب قيا  األولى ،ون ال ال ة التي جاء الن  عليياك أ ل العلم يختلف

 و القيا  الجلي، فكل ما  و أعظم مما هكر يقحا  عليحه محن بحاب أولحى، ومحنيم محن يقحول:  حهه نح  علييحا وال 
 يلحق بيا غير ا، وعلى كل حال المسألة اجتيادية.

 طالب:......
 على الفرد حرم على الجماعة.حرم  ال ما حرم على الفرد حرم على المجتمع، ما

 طالب:......
 أو ماشية. ...،الحراسة إها كانا لار  ما عدا هلك

 طالب:......
 كنعم

 طالب:......
مححا يصححلة ال لححار  وال لماشححية وال  ،لتكححون حارسححا ، يعنححي ا ن الكلححب سححاه  ؛أ ححل العلححم يختلفححون فححي حكححم التربيححة

محن أجحل أن يييحأ  -جحرو الكلحب- لحى الصحيد مح ال ، حكحم تربيحة الجحرولصيد، يقول: أنحا أشحتريه لتعويحده وتعليمحه ع
لم ححل  ححها، المسححألة معروفححة عنححد أ ححل العلححم، أنححه ك يححر مححنيم يقححول: ال يقتنححى إال إها تعلححم، مححع أنححه ال يجححوا بيححع 

أهون لحو كحان محو  ،ولو تعلم عند جمع من أ ل العلم الحنابلة وغير م ال يجياون بيعه، ولو كان كلب صيد ،الكلب
ا قحالوا فحي كمح ،به، لكنيم عند الحاجة يبيحونه للمشتري ال للبا ع؛ ألنا قلنا: المشتري محتا ، والبحا ع غيحر محتحا 

 ه للحاجة.ؤ ، قالوا: ال يجوا بيعه، لكن يجوا شرا..وم ل الممنوعاا م ل المصحف
 طالب:...... 

 في إيشك
 طالب:......

مجححرد  وايححة، وليسححا  نححاك حاجححة ماسححة للصححيد، يعنححي مححا فححي علححى حسححب الحاجححة إلححى الصححيد، يعنححي إن كانححا 
قححال: يعنححي نيححى عححن  مححن الكلححب،  "وحددهللًمي"ك، قححال: فم ححل  ححها غايتححه مباحححة فوسححيلته كححهل ،مصححدر إال الصححيد

 يحمل على األنوا  األخر . "مالك وحهللًمي"



 مال ك باي  اقتمهللا من)) :قال -ص هللا هللا ن ي  وس م- هللا رسول أن نمر حن هللا نحهلل نن مافع نن مالك وحهللًمي"
لحيم ميحا الكلحب المعلحم عحن غيحره يعني معلم، والتعليم يميا من اتصف به على غيحره، فحهها كحان التع "((ضارياي  ك باي 
 ن يميا المكلف المسلم من باب أولى.فل 

لفحا الروايحة يعنحي لمحا اخت ((ق راطدان  دوم كدل نم د  مدن مق  ماشي  ك ب أو)) يعني للصيد (())مال ك باي ضارياي 
عليحححه -فحححي فضحححل صحححالة الجماعحححة علحححى صحححالة الفحححه خمححح  وعشحححرين أو سحححبع وعشحححرين، قحححال العلمحححاء: إن النبحححي 

، و نحا نقحول: أخبحر باألقحل أو بحاألك ر  حم -جحل وعحال- م ايد في فضل هللا  ،أخبر بالعدد األقل -الصالة والسالم
ألن القصد  كنعم كعني  ل  ها يسو  مع سياق الكالمنق  منهك أخبر أوال  باألقل، أخبر باألك ر  م نق  منه، ي

قيراطين، جاء في بعحه الكتحب المحققحة لمحا هكحروا  :قيران ما امت ل بعه النا  قيل :منه التنفير، فلعله لما قيل
وقحححال: لحححه   وضححع نقطتحححين)وقححالوا:  حححي لمسحححلم كحححها،  ححم قحححال: وفحححي روايحححة  ،ونسحححبو ا للصححححيحين ،القيحححران :روايححة

قيراطان،  أي لمسلم: ك  المطلوب بسبب تقديم النقطتين، ولو وضع النقطتين بعد له، وفي رواية له،قيراطان، فع
يعني ينق  قيراطان، فيهه مسا ل التحرقيم أو عالمحاا التحرقيم، ينبغحي أن ييحتم بيحا؛ ألنيحا يترتحب انتيى ا شكال، 
 .علييا فيم الكالم

بحححأ فححي كححل  ،و ححو مححن مشححا ير م ،مححا وجححد لححه ترجمححة ،واحححد يحضححر رسححالة بحححأ عححن فقيححه مححن فقيححاء الشححافعية
و ححو أبححو الحسححن الححااا، أن، وبقيححة الكححالم  ،الكتححب كتححب الطبقححاا، وكتححب الححدنيا كليححا مححا وجححد أبححو الحسححن الححاااان

 يعني ميمة جدا  لفيم الكالم، عك  المراد.وه ب أبو الحسن الااا أن كها، أو قال: إن، فعالماا الترقيم 
 "الكدالب بقتدل أمدر -صد هللا هللا ن يد  وسد م- هللا رسدول أن نمر حن هللا نحهلل نن مافع نن مالك وحهللًمي"قال: 

كمحا  حو معلحوم، بقحي الكلحب األسحود البيحيم الحهي أول األمحر  حم نسحخ  حها األمحر يعني جاء األمر بقتل الكتاب في 
  و شيطان.
 طالب:......

ال  ك..كالب مملوكة وا 
 طالب:......
 يعني لجارهك

 ....طالب:..
 ويايل الضرر، الضرر ال بد من إاالته. ،يرفع أمره إلى ولي األمر

 طالب:......
 ويش  وك

 طالب:......
إيه لكن  ي مملوكة ومأهون باتخاه ا، إها أهن باتخاه ا وملكا ال يجوا التعدي علييا، إال ولي األمر  حو الحهي 

 كنعم ،اله م ل  هه األمور المتعدية، أفراد النا  ما يملكون م ل  ه
 أحسن هللا مليك. 

 ن والق را  يلمي يصلب أن محهللهلل مال بملرف  تاريخ الحهلل ث. طالب: بالمسب  ل ق راط



مححن اقتنححاء الكلححب، والححهي يظيححر أن السححياق يححدل علححى أن  علححى كححل حححال كححل  ححهه األحاديححأ إنمححا سححيقا للتنفيححر
 لتشديد.لالقيران في أول األمر،  م ايد في هلك 

 ؟ًالي يا ش خطالب: أو المي  م
ن عنححد الحاضححرة؛ ألن تححأهي الحاضححرة بة للقيححران عنححد الباديححة والقيححراطي: بالنسحح-مححن بححاب الجمححع-مححنيم مححن يقححول 

يسمعون نباحيا ليحل نيحار، ونسحا يم وأطفحاليم محا  ،بالكلب أك ر من تأهي البادية، يعني البادية الكالب قريبة منيم
 حر، فحالنق  أك حر،  حها قيحل، ولحه وجحه، يعنحي لحه وجحه إها نظرنحا إلحى يخافون منيا، بينما الحاضحرة يتحأهون بيحا أك

 التعليل.
 طالب:......

 ...المقصود أن  هه قنية، يقتنى ال للصيد وال للار ، وال
 طالب:......

الخححالف اقتنححاء الجححرو مححن أجححل تعليمححه  ححها شححيء، معححروف عنححد أ ححل العلححم، أمححا إنسححان مسححلم يبححي يتفححر  لتربيححة 
 سا مينة حقيقة. هه لي !كالب
 سم.

 أحسن هللا مليك. 
ال ال؟ م  انآن في محالت تحيع الكالبل  ؛مسأل  ًمن الك ب طالب: تحرير  هل  مكر ن  هم وا 
  ي أشد تحريم. ،الكالب ألي شيءك أظنيا اينة ،ال، ينكر علييم

 يلمي مههللا نن ًمن الك ب. ،طالب: لكن في ًمن الك ب
 طان جاء التعليل أنه شيطان.للتحريم  ها ما في إشكال، إيه، شي

 طالب:......
 كهلك ما يجوا بيعه، نف  الشيء، إيه.

 طالب:......
 وهللا النق ،  ها يدل على أنه محرم، نعم.

 أحسن هللا مليك. 
 باب ما جاء في أمر الغمم:

 رأس)) :قدال -صد هللا هللا ن يد  وسد م- هللا رسدول أن هريدرة أحدي ندن الندرج ندن الزمداهلل أحدي نن مالك حهللًمي
 ((.الغمم أهل في والسك م  ،الوبر أهل والفهللاهلل ن ،واإلحل الخ ل أهلمن  والخيالء والفخر ،المشرق  محو الكفر

 الخدهللري  سدل هلل أحدي نن أحي  نن صلصل  أحي حن الرحمن نحهلل حن هللا نحهلل حن الرحمن نحهلل نن مالك وحهللًمي
 غدمم المسد م مدال خ در يكدون  أن  وشدك)) :-ص هللا هللا ن ي  وس م- هللا رسول قال: قال أم  -رضي هللا نم -

 ((.الفتن من حهلل م  يفر ،القطر ومواقع ،الجبال شلف حها  تبع
 أحهلل ماشي  أحهلل يحت حن ال)) :قال -ص هللا هللا ن ي  وس م- هللا رسول أن نمر احن نن مافع نن مالك وحهللًمي
 ((خزامت  فتكسر مشربت  تؤتهللا أن أحهللكم أيحب ،مذم  بغ ر



 ..الراء، الراء.
 ((مشربت  تؤتهللا أن أحهللكم أيحب))

 .مشُرَبته
مما ،طلام  ف متقل خزامت  فتكسر بت مشرُ  تؤتهللا أن أحهللكم أيحب))   ((لهم ن خزَ تُ  وا 
 خُان.تَ 

مما تخزن لهم   (( تهمماأطل مواش هم ضروع))وا 
 أطعماتيم.

مما تخزن لهم ضروع مواش هم أطلماتهم  ((.حإذم  مال أحهلل ماشي  أحهلل يحت حن فال ،))وا 
 :ق دل ((غممداي  رندهللا قدهلل مال محدي مدن مدا)) :قدال -صد هللا هللا ن يد  وسد م- هللا رسدول أن ح غد  أمد  مالك حهللًميو 

 ((.وأما)) :قال ؟هللا رسول يا وأمت
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب ما جاء في أمر الغمم:
ا وأمحححا بالنسحححبة القتنحححاء الطحححا را يعنحححي محححن حيحححأ االقتنحححاء، أمحححا بالنسحححبة القتنحححاء المححححرم فمعلحححوم، كالكلحححب ونححححوه،

متفححاوا أيضححا ، ليسححا علححى درجححة واحححدة، فجححاء مححدح الغححنم، وأنيححا تححؤ ر علححى  ا ححالمباحححاا كبييمححة األنعححام اقتناؤ 
أصحابيا، تؤ ر فييم السحكينة، وأمحا محا  حو أكبحر منيحا كا بحل والخيحل فهنيحا تحؤ ر أيضحا  فحي أخحالق أصححابيا محن 

جحححاء فييحححا النصحححو  محححدحا  ليحححا وألصححححابيا، وأنيحححا ل ال حححة كمحححا جحححاء فحححي الححححديأ  الغلظحححة والجفحححاء محححع أن الخيحححل
 على حسب النية التي تصاحب االقتناء. )) ي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وار  الصحية: 

صدد هللا هللا ن يدد  - هللا رسددول أن هريددرة أحددي نددن النددرج نددن الزمدداهلل أحددي نددن مالددك حددهللًمي": -رحمححه هللا-قححال 
العحراق،  :وجحاء التسحمية بنجحد، وجحاء بيحان هلحك عنحد الطبرانحي وغيحره "((المشدرق  محدو الكفدر رأس)) :قال -وس م

حيححأ ربيعححة ومضححر، لكححن روايححة الطبرانححي التحديححد بححالعراق،  :ونجححد يطلححق علححى كححل مححا ارتفححع مححن األره، وجححاء
 ،م حار للفحتن ومححل للفحتناالحا  وجاء منيا مشاكل ك يرة في الصدر األول، الحروب أك ر ا من تلك الجياا، وما

ومعححه سححبعن ألفححا  مححن ييود ححا، دليححل علححى أن  ،ومححا وراء ححا مححا  ححو أشححد منيححا، حتححى يخححر  الححدجال مححن أصححبيان
 المشرق  ي محل الفتن.

مدن  والخديالء والفخدر ،))محدو المشدرق "كل الفتن تأتي من  ناك، أو جليحا  "))رأس الكفر محو المشرق(("قال: 
مظحا ر الفخحر والخحيالء والتعحالي علحى النحا ، وصحار  ن يقام ليا ما يقام ممحا تظيحر فيحه وا "((واإلحل الخ ل أهل

 ليا شأن، وهللا المستعان.
الفدادين بدل من أ ل، أ ل الخيل وا بل  :أقول "((الوبر أهل والفهللاهلل ن، واإلحل الخ ل أهلمن  والخيالء الفخر))"

 أ ل البيوا، بيوا الشعر، وأما أ ل المدر فيم أ ل البنيان.  م الفدادون، أ ل الوبر بخالف أ ل المدر، الوبر
ألنحه  كالن الطبحع بمعنحى أنحه كلمحا صحغر الحجحم يعنحي  حل الحجحم محؤ ر فحي الطبحا  ((الغدمم أهدل في والسك م ))

الشحاحناا الكبيحرة،  ،واحد ممن يعلق على بعه األمور قحال: إن الخيحل وا بحل يقابليحا ا ن أ حل السحياراا الكبيحرة



ة شحوي، مناسحبة لحجحم سحياراتيم،  حو نظحر إلييحا محن ظفيم قوأ ل الغنم يقابليا السياراا الصغيرة، وأن هوالك أخال
 فال تدخل في  ها الباب. ،جية أنيا تستخدم وسا ل نقل، لكن الغنم ما تستخدم وسا ل نقل

صحبي - سحأل وأنحا أسحمعن يُ يعنحي خلقحه محا شحاء هللا يغحب  عليحه، وكحا ،حقيقة أدركنا شخ  ماا قبحل  ال حين سحنة
يبيحع ويشحتري فحي يسأل، فقيل له: ماها كان عملكك قال: كنا أعمل في ا بل، أول عمحره  -في هلك الوقا أسمع

ا بل،  م تركيا إلى البقر،  م تركيا إلحى الغحنم،  حم إلحى الحدجا ،  حم إلحى المكسحراا الموجحودة فحي هلحك الوقحا، محا 
، فالححديأ يعنحي  حها محن ..حد صغير جدا ، يعني بدأ من ا بل وتدر  إلى ي الموجودة عندنا، يعني وصل إلى 

بسحححبب  حححهه  ها تححدر  إلحححى أن وصححل إلحححى  حححها الحححدإن  ححح :وليسححا يعنحححي محححن متححين العلحححم اللححي يقحححال ب الطرفحححةبححا
 كالتنقالا، إنما المنصو  علييا ظا ر، يعني أ ل ا بل وأ ل الخيل أ ل جفاء، نعم

 طالب: الح م بالتح م.
إها شردا ا بل احتا  إلحى أن يكحون فيحه شحيء محن الغلظحة والشحدة محن أجحل أن يسحيطر علييحا،  ،ه  و عاشر اإي

 لكن الغنم ما تحتا  إلى  ها كله.
والترفع علييم في أ ل الخير وا بل، ولعل هلك أيضا  ممحا ينشحأ  ،الفخر والتعالي على النا  ))والفخر والخيالء((

بينمححا أ ححل الغححنم يمشححون علححى األره مححا  ،كليححم تحتححه ،إلححى النححا  رؤيححة دون تححه مححن أنححه إها ركبيححا صححارا رؤي
 .يركبونيا

السكينة فحي أ حل الغحنم؛ ألنيحا فييحا شحيء محن السحكينة بطبعيحا،  ))والفهللاهلل ن أهل الوبر، والسك م  في أهل الغمم((
 يخالطه حتى في الحيواناا. والمجالسة والمخالطة ال بد ليا من التأ ير، المخال  ال بد له من األ ر على من

 سدل هلل أحدي ندن أحيد  ندن صلصدل  أحدي حدن الدرحمن نحهلل حن هللا نحهلل حن الرحمن نحهلل نن مالك وحهللًمي"قال: 
أو  "اي((غممدد المسدد م مددال خ ددرُ  يكددون  أن  وشددك)) :-صدد هللا هللا ن يدد  وسدد م- هللا رسددول قددال: قددال أمدد  الخددهللري 

 ((الجبال شلف حها  تبع)) على التقديم والتحأخير مسلم غنٌم  ))مال الكما في الصحية  ))يوشك أن يكون خيَر  
يعني في البراري والقفار، ويعتحال  ((القطر ومواقع ،))شلف الجبالأعالي الجبال، يتبع  هه الغنم  ،رؤو  الجبال

ن محع على الدين، لكحو ها من األحاديأ التي فييا فضل العالة عن النا  خوفا   ((الفتن من حهلل م  يفر)) ،النا 
هلك ال يجوا له أن يترك الجمع والجماعحاا إال إها ترتحب علحى هلحك شحي ا  أعظحم، إها كانحا الفحتن محققحة، أمحا إها 

 كانا مظنونة فال يجوا أن يترك الجمع والجماعاا من أجليا.
وعلى كل حال جاء ما يدل على فضحل االعتحاال، ومحا جحاء محن النصحو  محا يحدل علحى فضحل االخحتالن بالنحا  

رشاد م وتوجيييم والصبر على أها م، جوتعل محا إها  وال شك أن أحاديأ العالة محمولة علحىاء  ها و ها، يميم وا 
  ، والخلطة فيما إها أمنا الفتنة.تحققا الفتنة في حق  ها الشخ

 يضاف إلى هلك أن النا  يتفاوتون، فمنيم من يؤ ر وال يتأ ر،  ها يتعين في حقه الخلطحة، عكسحه محن يتحأ ر وال
يؤ ر  ها يتعحين فحي حقحه العالحة، وبعحه النحا  سحجال، قابحل ألن يحؤ ر ويتحأ ر، م حل  حها علحى حسحب محا يتحرجة 
ها كحان ضحرره أعظحم محن نفعحه ولحو كحان النفحع موجحودا   عنده إها كان نفعه أك ر محن تضحرره  حها يخحتل  بالنحا ، وا 

سححه، يصححلة للنححا  ويتعححره  ححو وأسححرته فححهن م ححل  ححها يعتححال؛ ألن كمححا يقححول العامححة: ألححام مححا علححى ا نسححان نف
 ألضرار بالغة  ها لي  من العقل وال من الدين.



 أحددهلل يحت ددحن ال)) :قددال -صدد هللا هللا ن يدد  وسدد م- هللا رسددول أن نمددر احددن نددن مددافع نددن مالددك وحددهللًمي"قححال: 
ال غحنم  حم بعحد هلحك قلحا:  حهه  "((مذم  بغ ر أحهلل ماشي  ضحروعيا أنا ماش فحي الطريحق فحي البحر ووجحدا إبحل وا 

يدعي  ها و و ينتقل من قطين إلى آخر، وكلما مر على شيء شرب منه، ويتعحيش ويتقحوا مأل  نخفف عنيا، 
 من مواشي النا ،  ها ال يجوا له هلك إال بههن.

 طالب:......
وال يمنححع ال بححأ ، لكححن شححخ  مححا تححدري عححن وضححعه، األصححل أنححه ال يحححل  ،ال، إها كنححا تعححرف أنححه ال يكححره هلححك

 ئ مسلم إال بطيبة نف  منه.مال امر 
و ل يكفي إهن الراعيك إها كحان الراعحي مخحول محن قبحل المالحك ال  ((مذم  بغ ر أحهلل ماشي  أحهلل يحت حن ال)) قال:

 بأ ، إها عرف من حال المالك أنه شحية ال يرضى ألحد ال لرا  وال لغيره فيجتنب.
 طالب:...... 
 ويش  وك

 طالب:......

 ويش  و له.
 .طالب:.....

ها لم يرد، استأهن، حديأ أبي موسىك  وا 
 طالب:......

ها ما جاءك  طيب وا 
 طالب:......

 ال، ال ما يشرب إال بههنه.
ة غرفححة مرتفعححة توضححع فييححا المشححرب ((مشددربت  تددؤتهللا أن أحددهللكم أيحددب ،مذمدد  بغ ددر أحددهلل ماشددي  أحددهلل يحت ددحن ال))

ممدا تخدزن ))ف متقدل طلامد ،  خحاون فحي الضحر ألن اللحبن طعحام، وم ((طلامد  ف متقل خزامت  فتكسر)) األمتعة وا 
غلححق وال أبححواب، مححا فححي إال غير ححا، مححا فححي أقفححال وال عنححد م  ححهه خححاا نيم مححا  ((لهددم ضددروع مواشدد هم أطلمدداتهم

 .((حإذم  مال أحهلل ماشي  أحهلل يحت حن فال)) الضرو 
 طالب:......

 كنعم
 طالب:......

 لك ال بأ .إها عرف أن  ها الراعي مأهون له من قبل الما
 طالب:......

 حبه ال يمنع مأجور بههن هللا.إها تبر  ويعرف أن صا على كل حال الخاان األمين
 طالب:......

 على أن الراعي يغلب على الظن أنه مأهون له.



 طالب:......
 يعني اللبن تقطع به اليدك

 طالب:...... 
 ال، ال  ها من وجه دون وجه.

 طالب:......
 كعمغير متخه خبنة، ن

  طالب:......
 ...أقول: يأكل غير متخه خبنة، يعني و ها

 طالب:......
ها يحتا  إلى معاناة، اللبن يحتا  إلى حلب، ويحتحا  إلحى كحها،  حها محا يحتحا  إلحى معانحاة، علحى كحل ححال الفحرق 

 كواضة، نعم
 ....أحياماي قهلل ال المحالت قهلل  هللخل واحهلل ويذوق شيء، طالب: انآن في بل 

 اءكبنية الشر 
 أحياماي قهلل ال يكون حمي  الشراء.طالب: 

 يقولون: الحبة والحبتين وال الأ معفو عنيا، لكن الاا د على هلك يحتا  إلى إهن.
 ..طالب: ط ب من نفا مًالي المحاسب وقال: خال  ما في مشك  ، وقهلل يكون.

 أو يأهن له في  ها ال بأ . ،على أن صاحبه ال يحاسبه إها دلا القرا ن 
 سأل ؟: هل يشتر  أن أطالب

 الور  أال يتعره لشيء، نعم.
 ((غممداي  رندهللا قدهلل مال محدي مدن مدا)) :قدال -صد هللا هللا ن يد  وسد م- هللا رسدول أن ح غد  أم  وحهللًمي مالك "قحال:
و حها  ،-عليه الصالة والسالم-وكان يرعى غنما  أل ل مكة على قراري   "((وأما)) :قال ؟هللا رسول يا وأمت :ق ل

 معروف.
 م.س

 : -رحم  هللا-قال 
 :الصالة قحل بالكل والحهللء ،السمن في تقع الفأرة في جاء ما باب

 ندن يلجدل فال ،ح ت  في وهو اإلمام قراءة فيسمع ،نشاؤ  ملي  يقرب كان نمر احن أن مافع نن مالك وحهللًمي
 .مم  حاجت  يقضي حتهللا طلام 
رضدي - نبداس حدن هللا نحدهلل ندن مسدلوهلل حن نتب  حن هللا نحهلل حن هللا نح هلل نن شهاب احن نن مالك وحهللًمي
 ندن سدئل -ص هللا هللا ن ي  وس م- هللا رسول أن -ص هللا هللا ن ي  وس م- المحي زوج ميموم  نن -ماهللا نمه
 ((.فاطرحو  حولها وما امزنوها)) :فقال ؟السمن في تقع الفأرة
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 



 :السمن في تقع الفأرة في جاء ما باب
قعا في السمن ال يخلو إما أن يكون السمن ما عا  أو جامدا ، الن  لي  فيه تفريق بين الجامد والما ع، مع إها و 

وقحال بحه جمحع محن أ حل العلحم، لكحن    فهن كحان جامحدا  فألقو حا ومحا حوليحا))أنه جاء في خبر فيه كالم أل ل العلم 
ال د ما تمواه الفأرة ماتا، والجامماها عن الما عك الما ع إها وقعا في ، بينما الما ع تموا فيه، يعني فحي فحرق وا 

لكنيححا ال تمححوا فيححه، ونححأتي إلححى حححديأ  ،مححا فيححهك المححا ع تغححرق فيححه وتمححوا، بينمححا الجامححد قححد يغححو  بعضححيا فيححه
 السمن.
 فدال ،ح تد  فدي وهدو اإلمدام قدراءة فيسدمع ،نشداؤ  مليد  يقدرب كدان نمدر احدن أن مدافع ندن مالدك وحهللًمي"قال: 
 حها محمحول علحى أنحه كحان محتاجحا  مضحطرا  إلحى  حها الطعحام، يعنحي كمحا  "حاجتد  يقضدي حتهللا طلام  نن يلجل
نعم  ها عند الحاجة إليه، وال يعمد إلى أن يكون  ها    وا بالعشاءحضر الَعشاء وأقيما الصالة فابدؤ  إها))جاء: 

، و ها محمول  ها أيضا  على أمر يسير عادته وديدنه كلما قربا ا قامة قد يأكل إلى أن يفر  النا  من الصالة
يمكحن أن يتنحاول محع هلحك تحدرك الصحالة، أمحا أن تضحيع الصحلواا محع الجماعحة بسحبب األكحل ويكحون  ححها  ،خفيحف

 فالن  دال عليه، الن  المرفو  دال عليه. ،واضطر إليه ،ديدن المسلم فال، إال إها احتا  إلى هلك
 نن نباس حن هللا نحهلل نن مسلوهلل حن نتب  حن هللا نحهلل حن هللا هللنح  نن شهاب احن نن مالك وحهللًمي"قال: 

صد هللا هللا - هللا رسدول أن ، وهدي خالد  احدن نبداس ن دهللا مدا تقدهللم-ن ي  الصدالة والسدالم- المحي زوج ميموم 
يعني إها كحان جامحدا   حها  "((فاطرحو  حولها وما امزنوها)) :فقال ؟السمن في تقع الفأرة نن سئل -ن ي  وس م

؛ ألنيا تلام مكانا  واحدا ، حتى ولو ماتا يلقى ما حوله، لكن إها كان ما عحا  و حي تسحبة وماتحا و حي تحدور واضة
فيححه، غرقحححا فيحححه مححا ماتحححا، فمحححا الحكححمك محححنيم محححن يقحححول: إن حكححم المحححا ع والجامحححد واحححد، والفحححأرة طحححا رة وليسحححا 

، فحال يفحرق امحا حوليحو لحه عالقحة، فتؤخحه  بنجسة، ومع هلك إها ماتا في الما ع فالهي قبل مكان الموا طحا ر محا
 ال طردا  وال عكسا  ال بين الما ع وال الجامد.

ا قد ومنيم من يفرق فيقول: الجامد تلقى وما حوليا؛ ألنيا لن تغو  فيه، ولن تؤ ر فيه ك يرا  بخالف الما ع فهني
  .وهللا أعلموتمر على جميع أجاا ه،  ،تجوبه

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،ده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك على عب
 
 
  
 


